
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ACORD 4/2014, de 20 de febrer, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l'Institut Català de
la Salut, pel qual es crea la Direcció Corporativa de Sistemes d’Informació, es modifiquen les funcions i
l’estructura de la Direcció d’Infraestructures i Serveis Tècnics, i s’atorguen noves funcions a la Secretaria
Tècnica.

-1 La Llei 8/2007, de 30 de juliol, crea l'Institut Català de la Salut com a una entitat de dret públic de la
Generalitat, que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al
compliment de les seves funcions, de conformitat amb l'article 21 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública
catalana.

La Llei de l'lnstitut Català de la Salut deroga els articles relatius a l'Institut Català de la Salut continguts a la
Llei 12/1983, del 14 de juliol, d'administració institucional de la sanitat, l'assistència i els serveis socials de
Catalunya, i totes les normes que s'oposin a allò que en ella s'estableix, sens perjudici de la vigència d'una
sèrie de disposicions que enuncia sempre que no contradiguin aquesta llei i mentre no se n'aprovin les normes
de desenvolupament i aplicables (Disposició derogatòria).

Entre les disposicions derogades que mantenen la seva vigència de manera transitòria figura, a títol enunciatiu,
el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

-2 El Consell d'Administració de l’Institut Català de la Salut ha de determinar l'atribució, l'abast, l'exclusivitat i
les característiques de les facultats i de les competències que corresponguin a les direccions corporatives dels
serveis corporatius centrals (article 28 dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut, aprovats pel Decret
13/2009, de 3 de febrer).

Els serveis corporatius centrals de l'Institut Català de la Salut són els òrgans de gestió operativa que, integrats
per direccions corporatives, constitueixen l'estructura directiva de suport al director o directora gerent de
l'Institut, i coordinen i donen directrius als òrgans de gestió dels seus centres, serveis i establiments i als
serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments (article 25.1 dels Estatuts de l'Institut Català
Salut).

Els serveis corporatius centrals tenen com a missió l'establiment de les directrius per a la gestió i el control de
l'activitat pròpia de l'Institut, la planificació de les actuacions de l'Institut, l'establiment de les polítiques
corporatives i l'execució de les facultats atribuïdes d'acord amb allò que estableixin els Estatuts de l'Institut
Català de la Salut i el Consell d'Administració (article 25.2 dels Estatuts de l'Institut Català de la Salut).

Els serveis corporatius centrals es poden dotar de les estructures de gestió que siguin necessàries per al seu
funcionament, d'acord amb el que aprovi el Consell d'Administració (article 26.4 dels Estatuts de l'Institut
Català de la Salut).

El Consell d'Administració té atribuïda la funció l'establir, a proposta del director o directora gerent o a
iniciativa pròpia, d'acord amb els estatuts, l'estructura organitzativa dels òrgans de gestió de l'Institut; les
normes de funcionament, i les normes i els criteris de desenvolupament organitzatiu (l'article 8.2.b de la Llei
de l'Institut Català de la Salut).

-3 Per Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell d’Administració, es deleguen en la Comissió Executiva de
l’Institut Català de la Salut les funcions b), e), h), l), m), o), p), q), r), t) i la funció j) per als acords i convenis
de col·laboració de contingut econòmic inferior a 500.000 euros, que s’estableixen a l’apartat 2 de l’article 8 de
la Llei de l’Institut Català de la Salut.
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-4 Vista la proposta formulada per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, la memòria econòmica i
l’informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, i en virtut de la delegació de competències de
l’Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell d’Administració, la Comissió Executiva del Consell d’Administració,

Acorda

-1 Crear la Direcció Corporativa de Sistemes d’Informació.

1.1 La Direcció Corporativa de Sistemes d’Informació té assignades les funcions següents:

a) Definir, coordinar i controlar els projectes de desenvolupament informàtic de l’Institut Català de la Salut.

b) Definir i coordinar les relacions exteriors de l’Institut Català Salut amb altres entitats, en les matèries
pròpies dels sistemes d’informació.

c) Participar en les decisions estratègiques de l’Institut Català Salut que afecten els sistemes d’informació i
vetllar per l’alineament entre la política de l’Institut Català de la Salut i els recursos en tecnologies de la
informació disponibles i assequibles.

d) Vetllar per l’establiment d’instruments que permetin canalitzar de forma eficaç i eficient les necessitats
internes en sistemes d’informació.

e) Avaluar i establir les prioritats en les inversions pel que fa a sistemes d’informació.

f) Responsabilitzar-se, al més alt nivell, dels projectes d’implementació d’aplicacions i dels projectes de posada
en marxa d’infraestructura tecnològica.

g) Les altres funcions que hi assigni el seu superior jeràrquic o el Consell d’Administració.

1.2 El règim de provisió i les condicions que regulen la seva prestació de serveis de Direcció Corporativa de
Sistemes d’Informació, són les mateixes que preveu la Llei de l’Institut Català de la Salut per a la resta de
direccions corporatives.

-2 Definir les funcions de la Direcció d’Infraestructures i Serveis Tècnics.

-3 Les funcions de la Direcció d’Infraestructures i Serveis Tècnics són les que preveu l’article 29 del Decret
276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, i les funcions següents:

a) Seguiment i gestió de les inversions i la compra de tecnologia.

b) Organitzar, mantenir i optimitzar el patrimoni mobiliari i immobiliari.

c) Supervisar i garantir la reparació i conservació de les instal·lacions de l’Institut Català de la Salut.

d) Garantir el bon funcionament intern de l’Institut Català de la Salut.

e) Supervisió i coordinació dels controls del plagues als centres de l’Institut Català de la Salut.

f) Supervisar i coordinar els serveis generals (copisteria, missatgeria, neteja, vigilància, etc.).

-4 Modificar l’estructura de la Direcció d’Infraestructures i Serveis Tècnics i la Direcció Econòmica i
d’Organització.

La Gerència de Compres i Polítiques de Distribució, integrada fins ara a la Direcció Econòmica i d’Organització,
s’integra dins de l’estructura de la Direcció d’Infraestructures i Serveis Tècnics.

-5 Definir les funcions de la Secretaria Tècnica

Les funcions de la Secretaria Tècnica són les que preveu l’article 2 del Decret 258/2007, de 27 de novembre, i
les funcions següents:
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a) Definir, impulsar i coordinar les tasques de planificació i desenvolupament organitzatiu de l’Institut Català de
la Salut, sota les directrius de la Direcció Gerència.

b) Negociació del contracte programa.

c) Definir, impulsar i coordinar el programa de qualitat de l’ICS.

d) Tramitació dels convenis de col·laboració.

e) Seguiment dels convenis de gestió compartida o d’aliances estratègiques previstos a l’article 8.2 de la Llei
44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

-6 Ordenar que es realitzin les actuacions necessàries per a l’adequació de la relació de llocs de treball de
l’Institut Català de la Salut al que es disposa en aquest Acord.

Aquest Acord està dictat en virtut de les competències atribuïdes per l'article 8.2.b) de la Llei 7/2008, de 30 de
juliol, al Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut que el faculta per establir l'estructura
organitzativa dels òrgans de gestió de l'Institut i en virtut de l’Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell
d’Administració, de delegació de competències en la Comissió Executiva de l’Institut Català de la Salut.

Amb l'aprovació d'aquest Acord, i en virtut d'allò que estableix la disposició derogatòria de la Llei 8/2007, de
30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la disposició transitòria del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel
qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut, en tot el que s'oposi a aquest Acord deixen d'estar
vigents el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, i el Decret 258/2007, de 27 de novembre.

-7 Aquest Acord entra en vigor l'endemà de la seva aprovació.

-8 Aquest Acord es publicarà al DOGC per tal de garantir-ne la publicitat.

Barcelona, 20 de febrer de 2014

Carles Constante Beitia

President del Consell d’Administració

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d’Administració

(14.065.018)
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